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Essa publicação tem o objetivo de sistematizar e compartilhar a experiência de quase dez anos do Núcleo de Educação Ambiental 
do CTC (NEAmb) em projetos de extensão universitária na área de educação ambiental, sempre marcada pela iniciativa e 
protagonismo estudantil. Esse resgate histórico parte dos primeiros movimentos que impulsionaram a criação do Núcleo, 
passando por destaques aos projetos de maior impacto desenvolvido e explicitando aspectos metodológicos fundamentais como a 
construção coletiva de projetos e interdisciplinaridade. Por fim apresenta-se o momento atual do NEAmb, marcado pelo 
compromisso de levar adiante essa experiência de ser um espaço que possibilite que estudantes tenham autonomia para, através de 
projetos de extensão, fazer a diferença na construção de um mundo melhor. 
Palavras-chave: Educação ambiental. Extensão universitária. Interdisciplinaridade. Sustentabilidade. 

ENVIRONMENTAL EDUCATION GROUP: AN EXPERIENCE OF STUDENTS ENGAGED ON 
UNIVERSITY EXTENSION FOR SUSTAINABILITY 

Abstract 
Toe present report aim to organize and share NEAmb experiences of almost ten years of university extension projects on 
environmental education, always made and executed by students. This historie review begins with the fust movements that resulted 
in the creation of the Group, passing through some of the most remarkable projects developed, while explaining essential 
methodological aspects such as the collective elaboration of projects and interdisciplinarity. Lastly it is presented the current 
moment the Group lives, mark.ed by the commitmentin carrying forward this experience of promoting a  space for students to have 
the autonomy to make a difference in constructing a betterworld through extension uníversity projects. 
Keywords: Environmental education. University extension. Interdisciplinarity. Sustainability. 
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EDUCACIÓN AMBIENTAL CENTRAL CTC: A ESTUDIANTES CON EXPERIENCIA COMPROMETIDOS 
DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA PARA LA SOSTENIBILIDAD 

Resumen: 
Esta publicación tiene como objetivo sistematizar y compartir la experiencia de casi diez aiíos dei Centro de Educación Ambiental 
de la CTC ( NEAmb ) en proyectos de enensión univetsitaria en la educación ambiental , siempre tnatcada por la iniciativa y el 
liderazgo estu.diantil. Esta revisión histórica de los primeros movimientos que llevaron a la creación del Centro, pasando destaca el 
importante impacto de los proyectos desarrollados y explicar aspectos metodológicos fundamentales como el colectivo proyectos 
de consttucción e interdisciplinario. Por último muestta la hora actual del NEAmb, marcada por el compromiso de llevar adelante la 
experiencia de ser un espacio que permite que los estudiantes tengan autonomia para, a través de proyectos de extensión, hacer una 
diferencia enla construcción de unmundo mejor. 
Palabras chave: La educación ambiental. La extensión universitaria. La interdisciplinariedad. Sostenibilidad. 
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UM CHAMADO PARAAEXTENSÃO 

Quando um jovem ingressa na 
universidade inicia-se uma jornada de 
preparação não só profissional, mas também 
pessoal, pois é normalmente nesta fase que o 
j ovem se vê r e sponsável p e l o  s e u  
desenvolvimento frente ao papel social que 
escolheu assumir no vestibular. Ao menos é o 
que se espera ... Mas na prática não é bem 
assim. O que ocorre é que os "calouros" 
entram na universidade e percebem-se 
cercados de provas, compromissos e muito 
pouca orientação sobre o papel social a que 
estão prometidos. Por isto, a importância da 
extensão universitária ,  não só para a 
sociedade, mas para o próprio aluno que 
através da extensão tem a oportunidade de 
atuar na prática e perceber o quanto o 
conhecimento produzido e repassado pela 
academia tem real importância na vida 
cotidiana das pessoas. Aí sim o tripé: ensino, 
pesquisa e extensão, começa a fazer sentido 
na prática! 

Com o Núc le o  d e  E d u c a ção  
Ambiental do  CTC (NEAmb) não foi 
diferente, tudo começou quando um grupo 
de jovens resolveu ir um pouco mais além nas 
suas rotinas acadêmicas e em 2005 foram 
incentivados a conhecer a Escola Ensino 

Básico Getúlio Vargas (EEB GV). Localizada 
no bairro Saco dos Limões, é uma escola 
pública que recebe crianças de comunidades 
carentes do entorno. O que logo chamou a 
atenção dos acadêmicos de Engenharia 
Sanitária e Ambiental é que havia um espaço 
ao ar livre marginalizado dentro das 
dependências da escola, onde era proibido o 
acesso dos alunos e servia como depósito de 
entulhos. 

A partir dessa visita os alunos se 
sentiram envolvidos pela problemática do 
espaço escolar, e assumiram o desafio de 
ajudar a Escola através da educação ambiental 
(EA). Em 2006 o projeto ''Potencializando os 
Recursos Humanos e Naturais na EEB GV" 
foi aprovado pelo Departamento de 
Extensão Universitária da UFSC, recebendo 
duas bolsas e um recurso de R$2700,00. Este 
projeto consistia em revitalizar aquele espaço 
livre da escola, construir coletivamente uma 
horta escolar e um sistema de captação da 
água da chuva que serviu para irrigação da 
horta, além disso, o espaço era utilizado para 
as aulas de EA vivenciais para cerca de 120 
cr ia n ç as d a  4 ª s é rie. P ar a  i s to ,  o s
equipamentos implantados serviram 
facilmente para demonstrar conceitos de 
ecologia, ciclos biogeoquímicos, segurança 
alimentar, aproveitamento de recursos 
naturais e tantos outros que transpassam a 
EA. Todo este processo da criação do 
"espaço horta" foi feito de forma interativa 
entre alunos, professores e servidores da 
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EEB GV e UFSC. 
A medida que o projeto foi evoluindo 

muitos voluntários e simpatizantes foram se 
aproximando e o grupo inicial de três alunos 
foi crescendo. A característica principal de 
todo este movimento era a construção 
coletiva, tudo era feito da forma mais 
participativa possível , aulas eram planejadas e 
aplicadas de forma que os voluntários fossem 

capacitados, e da mesma forma ocorria com 
os mutirões de construção, plantio e 
manutenção do espaço horta. O resultado foi 
que no próximo ano, não só o projeto EEB 
foi renovado com quatro bolsas, mas também 
voluntários mais experientes procuraram 
outros professores e novos projetos foram 
criados em outras escolas. 

Imagens 1 e 2 - Antcs e depois da revitalização e atividade artística na BEB GV 
Fonte: Registrada pelos autores. 

CRIAÇÃO DO NEAMB 

Ao buscar or ientação com os 
professores com experiência na área da EA 
no departamento de Engenharia Sanitária e 
Ambiental (ENS), os estudantes descobriram 
um longo histórico de projetos e ações, 
coordenados pelos professores Luiz Sergio 
Philippi e Daniel José da Silva, abrigados pelo 
Laboratório de Educação Ambiental - LEA. 
Entretanto, os professores seguiram com 
outras pesquisas,  criand o  um vazio 
institucional para a EA com fechamento do 
LEA, tanto no ENS quanto no Centro 
Tecnológico (CTC). 

Era visível a necessidade de se 

fortalecer a extensão universitária na UFSC, 
principalmente no CTC, onde a pesquisa 
tecnológica segue uma tradição e um 
histórico de grandes investimentos, sendo a 
extensão uma atividade secundária. 

Apesar das dificuldades, os estudantes 
estavam dispostos a formar um grupo para 
realizar projetos de extensão na UFSC, e para 
isso buscou-se um local para abrigar as 
iniciativas e um professor que as apoiasse. 
Neste momento, o Professor Guilherme 
Fa rias  Cunha se interessou em ser 
coordenador do Grupo. 

Com a equipe de estudantes disposta a 
tocar o grupo e um professor coordenador, 
faltava articular o apoio da Universidade e do 
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